
 

 
 

Activiteitenoverzicht 2013 – 2014 
 

 
Vormingsavond “De wereld van vaste planten, prairieplanten en 
machoplanten, aanleg en onderhoud”.  
Dinsdag 5 november 2013 20h00 
Locatie: Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Beveren-Roeselare 
Groenmanager Chantal Van Rie heeft zich toegespitst op het gebruik van vaste planten in privaat en 
openbaar groen. Ze vertelt u hoe beplantingsconcepten opgebouwd zijn en hoe hierop ingespeeld 
kan worden tijdens het onderhoud. Waardevolle tips & tricks zorgen ervoor dat vaste planten wél 
slagen, bloei verlengd kan worden en overmatige concurrentiekracht vermeden kan worden. Na de 
avond vertrek je met een waslijst aan weetjes om courante en minder courante plantencombinaties 
te beheren!  
Spreker: Chantal Van Rie  
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Vormingsavond “Tuinaanleg en –onderhoud in cijfers” 
Dinsdag 3 december 2013 20h00 
Locatie: Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Beveren-Roeselare 
Kostprijsanalyse, voor- en nacalculatie en software voor kostprijsanalyse  
Spreker: Pierre Delputte 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Startvergadering Groen Groeien: “flexibele arbeidsduur, nieuw 
eenheidsstatuut en Colorlab” 
Donderdag 12 december 2014 19h30 
Locatie: EBEMA, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal 
Flexibele arbeidsduurregeling in de tuinaanlegsector en het nieuwe eenheidsstatuut 
arbeiders/bedienden en de praktische gevolgen ervan voor werkgevers in de tuinaanlegsector 
Spreker: Chris Botterman, coördinator sociale zaken Boerenbond 
Bedrijfspresentatie door EBEMA: voorstelling COLORLAB, de perfecte inspiratieruimte om nieuwe 
producten te ontwikkelen. Alle grondstoffen (meer dan 200 verschillende soorten), het volledige 
kleurengamma en de verschillende beschikbare oppervlakteafwerkingen worden op een originele 
manier gepresenteerd. 
Inschrijving via www.groengroeien.be 
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Vormingsavond diefstalpreventie voor tuinaannemers en nieuwe regels 
landbouwtractoren 
Donderdag 9 januari 2014 20h00  
Locatie: De 3Ri4en,Vissersstraat 91 , 2840 Rumst 

 “Diefstalpreventie en beveiligingstips om je werkmateriaal te beschermen” door Ivo 
Schoeters, diefstalpreventieadviseur politiezone Rupel. 

 “De nieuwe regelgeving bij de inzet landbouwtractoren en de gevolgen hiervan voor 
tuinaannemers” door Jan Vancayzeele, consulent AVBS 

Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Workshop: ‘Hoe meer halen uit de sociale media?’ 
Zaterdag in 11 januari 2014 20h00 
Praktijksessie over efficiënte inzet van social media (Facebook of Twitter) op tuinaanlegbedrijven 
door Christof Van Coillie 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Workshop: fytolicentie, IPM en software voor kostprijsanalyse 
Dinsdag 14 januari 2014 19h00 
Locatie: Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Beveren-Roeselare 
Workshop: “Hoe de nieuwe fytolicentie aanvragen in de praktijk en hoe Integretad Pest Management 
(IPM) toepassen in de praktijk” met on-line demonstratie fytolicentie door Frans Goossens, ADLO. 
Bedrijfspresentatie ‘GroenSoft’: software voor kostprijsanalyse en efficiënt beheer van offertes, 
voorcalculatie, nacalculatie en facturen. 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Workshop: fytolicentie en IPM 
Donderdag 27 februari 2014 20h00 
Provinciaal domein ‘Het Vinne’ Ossenwegstraat 70,3440 Zoutleeuw 
Workshop: “Hoe de nieuwe fytolicentie aanvragen in de praktijk en hoe Integretad Pest Management 
(IPM) toepassen in de praktijk” met on-line demonstratie fytolicentie door Frans Goossens, ADLO 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Vormingsavond voor studenten “Klaar voor je start als tuinaannemer?” 
Maandag 28 januari 2014, 19u00 
Locatie: PTS Campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen 
Vormingsavond voor (laatstejaars)studenten en schoolverlaters die hun toekomst zien in de 
tuinaanlegsector. Er wordt heel wat praktische informatie verstrekt aan de deelnemers en een 
realistisch beeld geschetst van het beroep in de praktijk. 
Organisatie: Groen Groeien, AVBS en SBB Accountants & Adviseurs 
Inschrijving via www.sbb.be/tuinaannemers 

 

Nieuwjaarsreceptie Groen Groeien 
Dinsdag 4 februari 2014 19h30 
Locatie: Graszodenbedrijf David Lannoo, Hoge Rokerstraat 6, 8740 Pittem 
Centraal thema: commerciële strategie & klantenbinding 
Fijn verzorgde netwerkreceptie 
Inschrijving via www.groengroeien.be 
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Praktijkopleiding vakbekwaamheid rijbewijs C (+E) voor tuinaannemers 
Zaterdag 8 februari 2014  
Locatie: De 3Ri4en,Vissersstraat 91 , 2840 Rumst 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Daguitstap-demodag: ‘bomen kijken - boomkwekerij in actie’ 
Zaterdag 22 februari 2014  
Een dagje bomen kijken in Nederland gekoppeld aan een bezoek aan een lokaal tuinaanlegbedrijf 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Vormingsavond arbeidsveiligheid:  “Eenvoudige ingrepen voor een veilige 
werkomgeving” 
Dinsdag 4 maart 2014 20h00 
Locatie: Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Beveren-Roeselare 
Vormingsavond over arbeidsveiligheid inclusief actuele werkmap ‘arbeidsveiligheid’ met alle 
benodigde documenten zoals indienststellingsverslagen, veiligheidsinstructiekaarten, …  Een 
praktijkgerichte aanpak van de regels betreffende arbeidsveiligheid: op basis van diverse 
bedrijfsbezoeken in de sectoren tuinaanleg en tuinbouwproductie brengt preventieadviseur 
veiligheid Eric Van de Plas van IDEWE zijn ervaringen op het vlak van veiligheid op de werkvloer. 
Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Vormingsavond juridische tips en arbeidsveiligheid voor tuinaannemers 
Donderdag 13 maart 2014 20h00  
Locatie: De 3Ri4en,Vissersstraat 91 , 2840 Rumst 

 Juridische tips bij problemen met klanten en leveranciers door Martens D.R., advocaat 

 Arbeidsveiligheid: een praktijkgerichte aanpak van de regels door een preventieadviseur 
veiligheid  

Inschrijving via www.groengroeien.be 

 

Vormingsavond tewerkstelling in sierteelt en groenvoorziening 
Maandag 18 november 2013, 19u30 
Locatie: Floréac, Beerveldsebaan Lochristi. 
Wat zijn de praktische gevolgen van het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders/bedienden voor u als 
werkgever. De nieuwe regels inzake opzegtermijnen en carensdag gaan in vanaf 1 januari 2014. Aan 
de hand van praktische voorbeelden wordt u wegwijs gemaakt over deze materie. 
Spreker: Chris Botterman, coördinator sociale zaken Boerenbond  
Inschrijving via katleen.vervaet@avbs.be of 09/326 72 10 

 

Vormingsavond arbeidsveiligheid in sierteelt en groenvoorziening 
Donderdag 21 november 2013, 19u30 
Locatie: Floréac, Beerveldsebaan Lochristi. 
Een praktijkgerichte aanpak van de regels betreffende arbeidsveiligheid: op basis van diverse 
bedrijfsbezoeken in de sectoren tuinaanleg en tuinbouwproductie brengt preventieadviseur 
veiligheid Eric Van de Plas van IDEWE zijn ervaringen op het vlak van veiligheid op de werkvloer. 
Robin De Sutter, preventieadviseur van het ILVO zal uitleggen hoe je de administratie het best in de 
praktijk aanpakt. Bovendien zal een documentatiemap ter beschikking gesteld worden van de 
deelnemers. 
Inschrijving via katleen.vervaet@avbs.be of 09/326 72 10 
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Jaarvergadering AVBS:  
Zaterdag 14 december 2013, 15u00 
Locatie: UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, 9000 Gent 
40 jaar ondernemerschap in sierteelt & groenvoorziening 
Inschrijving via katleen.vervaet@avbs.be of 09/326 72 10 

 

Vormingsavond juridische tips en actualiteiten in de tuinaanlegsector 
Donderdag 6 maart 2014, 19u30 
Locatie: Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Roeselare 
Provinciale vergadering West-Vlaanderen voor boomtelers en tuinaannemers 
Juridische tips bij problemen met klanten en leveranciers: Martens D.R., advocaat 
Actualiteiten in de sector: tewerkstelling, tractoren, IPM en spuitlicentie: Jan Vancayzeele, consulent 
AVBS 
Organisatie AVBS o.i.v. K.H. Sint-Fiacre 
Inschrijving via katleen.vervaet@avbs.be of 09/326 72 10 
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